
 

MØTEREFERAT 

Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 

Møtedato: Fredag 080416 kl 11-15.00 

Møtested: Bupa T-113 
   
Tilstede: Medlemmer: Oda Kjærvik (leder), Magnhild Hjelme (nestleder), Vegar 

Adriansen, August Sæther,  Eirik Walør Fagertun  
Koordinator/rådgiver: Mariann Sundström, Martha Bergum, Elisabeth Warvik (referent) 
 
Forfall: Regine Elvevold, Helene Westgaard, Emil Karlsen 
 

 
 

Saksliste 

UR-9/16 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referat godkjent uten merknader.  

UR-10/16 Kommunikasjonsplan for Ungdomsrådet v/kommunikasjonssjef Hilde 

Pettersen 

Bakgrunn for saken: Det er viktig at Ungdomsrådet blir mer synlig både i UNN og utenfor 

UNN. I samarbeid med Oda Kjærvik, leder for Ungdomsrådet, har koordinatorene og 

Kommunikasjonssjef Hilde Pettersen utarbeidet forslag til kommunikasjonsplan for 

Ungdomsrådet. Dette for å sikre en målrettet prosess for å bli mer bevisst hvem 

Ungdomsrådet er og hvem vi ønsker å nå ut til. Formålet med planen blir da å tydeliggjøre 

hvem målgruppen er, hva er budskapet, hvilken kanal benyttes, tidspunkt for gjennomføring 

og hvem er ansvarlig. Det er viktig at Ungdomsrådet jobber i små steg mot det å bli mer 

synlig både internt på sykehuset mot ansatte og pasienter, samt eksternt utenfor sykehuset. 

På møtet jobbet Ungdomsrådet med å utarbeide tekst til plakat. Denne teksten kan senere 

brukes i profilering av rådet. Det er tatt til etterretning at UNNs profilhåndbok også griper 

inn i prosessen. Andre momenter som kom fram i saken er at Ungdomsrådet har lyst til å 

arrangere et seminar på sikt hvor aktuelle ressurser inviteres til å delta. Videre at det så tidlig 

som mulig lages en sak om Ungdomsrådet til UNN sin facebookside. Dette gjør vi i samarbeid 

med Hilde Pettersen. Til høsten jobbes det videre med tekst til brev som skal sendes sentrale 

brukerorganisasjoner.  

Vedtak: Kommunikasjonsplanen ble vedtatt og legges ved referatet. 



UR-11/16 Presentasjon av «Mine behandlingsvalg» v/rådgiver Anne Regine Lager og 

Anne-Grete Johnsen 

Bakgrunn for saken: Det har vært jobbet med dette prosjektet i to år. Verktøyet «Mine 

behandlingsvalg» er utviklet for at pasienter som står overfor reelle valg i sitt 

behandlingstilbud skal stå sterkere rustet til å delta i beslutninger. Både brukere og 

behandlere har vært med på utviklingen av innholdet i løsningen, som i dag teller 5 ulike 

sykdommer. Verktøyet nås via sykehusets hjemmeside. Det er fire inndelinger i selve 

beslutningen: Mitt valg – hvorfor være med å bestemme, behandlingsmuligheter – må vise 

alle mulighetene, sammendrag – slik at pas får en oversikt, mine refleksjoner – som støtter 

opp under selve beslutningen som skal tas. Nå der det ønskelig at også ungdommer skal få 

være med på å gi råd i utviklingen av verktøyet når det retter seg mer mot ungdommer. 

Vedtak: Saken er tatt til etterretning. I dialogen kom det fram at et lett språk er å foretrekke. 

Videre at bruk av animasjon kan være spennende. Ungdommer skal ofte ta slike beslutninger 

i nært samarbeid med sine foreldre/pårørende. Det jobbes videre med å finne aktuelle 

sykdommer man kan starte opp med. Ungdomsrådet ser fram til videre samarbeid i utvikling 

av løsninger som retter seg mer mot barn og unge. 

Neste møte i Ungdomsrådet UNN ser ut til å bli: Fredag 260816 

 

 

 


